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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390179-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κυπαρισσία: Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και 
παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

2020/S 160-390179

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Τριφυλίας
Ταχ. διεύθυνση: Δημαρχείου 2
Πόλη: Κυπαρισσία
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Ταχ. κωδικός: 245 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταυριανή Κουρτέση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: st.kourtesi@1533.syzefxis.gov.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimostrifylias.gr/

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.dimostrifylias.gr/enimerosi/diagonismoi-prokirikseis
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.eprocurement.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Εργασίες συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Τριφυλίας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι να καλυφθούν οι ανάγκες της τακτικής συντήρησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργων του Δήμου Τριφυλίας. Ο Δήμος Τριφυλίας δεν διαθέτει συνεργείο συντήρησης οχημάτων, 
ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία, για την επισκευή και 
τη συντήρηση των οχημάτων, και των μηχανημάτων έργων, ώστε να μπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές 
παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου, η συντήρηση των οχημάτων - μηχανημάτων θα γίνει από εξωτερικά συνεργεία.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 287 107.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 25

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Ε1: Επιβατηγά - ημιφορτηγά Δ.Ε. Αυλώνος — Συντήρηση Η/Μ.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων, που ανήκουν στη Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στη σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτή, με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης· θα γίνονται οι απαραίτητες για κάθε 
περίπτωση εργασίες και δοκιμές, και το όχημα - μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. Οι 
συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων - μηχανημάτων 
του Δήμου.
Όλα τα ανταλλακτικά - εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούργια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής· θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση, με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κ.τ.λ.. Επίσης, θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις, όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακτικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών, εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών, που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών, διότι τόσο τα λάδια όσο και 
τα λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Ε2. Επιβατηγά - ημιφορτηγά Δ.Ε. Τριπύλης- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 600.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Ε3. Επιβατηγά - ημιφορτηγά Δ.Ε. Αετού- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Ε4. Επιβατηγά - ημιφορτηγά Δ.Ε. Κυπαρισσίας- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
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Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Ε5. Επιβατηγά - ημιφορτηγά Δ.Ε. Φιλιατρών- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
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Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Ε6. Επιβατηγά - ημιφορτηγά Δ.Ε. Γαργαλιάνων- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
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κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ1. Φορτηγά Δ.Ε. Αυλώνος - Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 660.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ2. Φορτηγά Δ.Ε. Αετού- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 825.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ3. Φορτηγά Δ.Ε. Κυπαρισσίας- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 910.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ4. Φορτηγά Δ.Ε. Φιλιατρών- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 620.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ5. Φορτηγά Δ.Ε. Γαργαλιάνων- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 020.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΜΕ1. Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αυλώνος - Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 970.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΜΕ2. Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Τριπυλής- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 230.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΜΕ3. Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αετού- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
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Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΜΕ4. Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Κυπαρισσίας - Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
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Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 960.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΜΕ5. Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Φιλιατρών- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
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κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 650.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΜΕ6. Μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γαργαλιάνων- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 260.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α1. Απορριμματοφόρα Δ.Ε. Κυπαρισσίας - Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

19/08/2020 S160
https://ted.europa.eu/TED

20 / 48





EE/S S160
19/08/2020
390179-2020-EL

21 / 48

50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 240.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α2. Απορριμματοφόρα Δ.Ε. Φιλιατρών- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 620.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α3. Απορριμματοφόρα Δ.Ε. Γαργαλιάνων- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 100.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Κ1. Καλαθοφόρα Δ.Ε. Κυπαρισσίας - Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 790.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Κ2. Καλαθοφόρα Δ.Ε. Γαργαλιάνων- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 790.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Δ1. Δίτροχα Δ.Ε. Κυπαρισσίας - Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 320.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Δ2. Δίτροχα Δ.Ε. Γαργαλιάνων- Συντήρηση Η/Μ
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50100000 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης, θα γίνονται οι απαραίτητες για 
κάθε περίπτωση εργασίες και δοκιμές και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται επισκευασμένο στον Δήμο. 
Οι συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου
Όλα τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα είναι καινούρια και θα 
προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
εκάστοτε κατασκευαστή και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ. Επίσης θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την 
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Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος των ανταλλακικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εργασιών εκτός από 
αυτό των λαδιών και των λιπαντικών που δεν περιλαμβάνεται στις αξίες εργασιών διότι τόσο τα λάδια όσο και τα 
λιπαντικά θα τα προμηθεύονται οι ανάδοχοι από τον Δήμο Τριφυλίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 160.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΠΓ1. Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αυλώνος
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112300 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες του πλυσίματος αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 520.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΠΓ2. Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Τριπύλης
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112300 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες του πλυσίματος αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 080.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΠΓ3. Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αετού
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112300 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες του πλυσίματος αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 620.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΠΓ4. Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Κυπαρισσίας
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112300 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες του πλυσίματος αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 160.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΠΓ5. Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Φιλιατρών
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112300 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες του πλυσίματος αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 140.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΠΓ6. Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γαργαλιάνων
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112300 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες του πλυσίματος αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 180.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ1. Φανοποιία οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αυλώνος
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112110 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες φανοποιίας αφορούν σε βάψιμο, σφυρηλάτισμα και αντικατάσταση σε λάστιχα και τσιμούχες στις 
πόρτες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ2. Φανοποιία οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Τριπύλης
Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112110 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες φανοποιίας αφορούν σε βάψιμο, σφυρηλάτισμα και αντικατάσταση σε λάστιχα και τσιμούχες στις 
πόρτες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ3. Φανοποιία οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αετού
Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112110 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες φανοποιίας αφορούν σε βάψιμο, σφυρηλάτισμα και αντικατάσταση σε λάστιχα και τσιμούχες στις 
πόρτες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ4. Φανοποιία οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Κυπαρισσίας
Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112110 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες φανοποιίας αφορούν σε βάψιμο, σφυρηλάτισμα και αντικατάσταση σε λάστιχα και τσιμούχες στις 
πόρτες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ5 Φανοποιία οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Φιλιατρών
Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112110 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες φανοποιίας αφορούν σε βάψιμο, σφυρηλάτισμα και αντικατάσταση σε λάστιχα και τσιμούχες στις 
πόρτες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Φ6. Φανοποιία οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γαργαλιάνων
Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50112110 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες συντήρησης θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα 
παραδίδεται στον Δήμο.
Οι εργασίες φανοποιίας αφορούν σε βάψιμο, σφυρηλάτισμα και αντικατάσταση σε λάστιχα και τσιμούχες στις 
πόρτες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΕΛ1. Ελαστικά οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αυλώνος
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται στον 
Δήμο.
Η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα γίνεται όπως έχει περιγραφεί στην 
παράγραφο Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 406.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΕΛ2. Ελαστικά οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Τριπύλης
Αριθμός τμήματος: 38

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται στον 
Δήμο.
Η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα γίνεται όπως έχει περιγραφεί στην 
παράγραφο Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 226.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΕΛ3. Ελαστικά οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αετού
Αριθμός τμήματος: 39

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται στον 
Δήμο.
Η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα γίνεται όπως έχει περιγραφεί στην 
παράγραφο Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 550.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΕΛ4. Ελαστικά οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Κυπαρισσίας
Αριθμός τμήματος: 40

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται στον 
Δήμο.
Η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα γίνεται όπως έχει περιγραφεί στην 
παράγραφο Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 350.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΕΛ5. Ελαστικά οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Φιλιατρών
Αριθμός τμήματος: 41

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται στον 
Δήμο.
Η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα γίνεται όπως έχει περιγραφεί στην 
παράγραφο Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 920.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα ΕΛ6. Ελαστικά οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Γαργαλιάνων
Αριθμός τμήματος: 42

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τριφυλίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εν λόγω σύμβαση θα καλύψει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των οχημάτων που ανήκουν στην Δημοτική 
Ενότητα. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στον σχετική μελέτη και θα εκτελούνται 
κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Αν μια υπηρεσία δεν κριθεί απαραίτητο να εκτελεστεί, τότε το κόστος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν με βάση τους πίνακες προϋπολογισμού, δεν θα καταβάλλεται.
Οι εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες της καλής τέχνης και το όχημα – μηχάνημα θα παραδίδεται στον 
Δήμο.
Η αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα γίνεται όπως έχει περιγραφεί στην 
παράγραφο Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 630.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50 % αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στη διακήρυξη.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν εφαρμόζεται.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, συμβατή με το αντικείμενο του τμήματος / 
ομάδας ή τμημάτων / ομάδων που υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, καθώς και να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης, και τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/09/2020
Τοπική ώρα: 23:59

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/index.php

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
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προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/08/2020
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